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Frågelista - Fastighet 

Säljare 

Objekt 

med 1/2-del 

med 1/2-del 

Fastigheten Malung-Sälen Vörderås 16:3 med adress Vörderås 164, 780 68 Transtrand 

Frågor att besvara om fastigheten: 

1 a. 

1 C. 

1 d. 

När förvärvades fastigheten? 

Finns erforderliga bygglov? 

Z)/1/. �IJ� b. När är byggnaden uppförd? /tJd.t ..
.Ja,_

D Slutbesked finns (bygglovsärenden påbörjade efter den 1 maj 2011 ) . 

.l8J. Slutbevis finns (för bygglovsärenden påbörjade före den 1 maj 2011 ). 

Har energideklaration gjorts? När? ... / t / 7 .. . . .to 2 2 

2 a. Har ny-, till- eller ombyggnad utförts på fastigheten, och i så fall när? 

2 b. 

3. 

4 a. 

. J4' .. . .  G::zret8e_· ri vb.Y.<j9v:JCA.d. �Qo� 
Har du själv utfört eller låtit utföra förbättringar och/eller reparationer på fastigheten, och i så fall när? 

lifc1nec:pllvn.p. .... LOO� , . ..... fl t.t:cr.6Ctk� ???10, ..... 6:f�?.St�r .
... !t?.li5..� .. ytl;�rzlörr- . . z..01.� . .!/v��((.a11./�., ....... &d/k. .. La/1 
. .  &dc.l.-11:? . .. . ��?O , ...... O?f() v.ql;.f;�1:2bt1,!nYJ . .  2.0.2D� .. Ny ... vg"rfr11� -

Ha/;/olb'ie7ferat elt�a* :nledning att misstänka brister eller fel i dränering och fuktisolering eller 
fuktgenomslag, fuktskador, rötangrepp eller liknande i källarvåningen, i byggnadens ytter- eller innertak eller 
i andra delar av byggnaden? När? 

. .[i;{;�c:::(q 1. ioot- ...... #e/q .. j/�C-::4.0..1.$.z:jtf,-�?."#. .t(l)(.� t 
yyp /'10 J/e_t--zt t: ..... l k-.. ............. ·•···· ..... , . loyt:t }' . 2010 ... ... . . 

Har du observerat eller haft anledning misstänka brister eller fel i det invändiga eller det utvändiga el-, vatten
eller avloppssystemet? När? 

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? 
·-

AB-011892 Sida 1 av 6 





Underskrift 
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säljaren påtalat i normalfallet inte kan åberopas av köparen. 

Säljare 

Härmed intygas att ovanstående frågor 

noggrant besvarats samt att jag/vi tagit del av 

informationen rörande ansvaret för 

fastighetens skick på omstående sida . 

... 7(.Z?fe.�J//c! .. 6.j7 Z.P� ?-
or1 och datum 
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Säljaren och köparen intygar härmed att de tagit del av ovanstående information rörande 

ansvaret för fastighetens skick. 

Säljare 

Tm11si:rp,yo!_ j77. zoq. 
Ort och datum 
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